
ลําดับที่ รหัสพนกังาน ชื่อ - สกุล หนวยงาน ลายเซ็น

1 062761 นายวีรเชษฐ มั่งแวน วิทยาลัยโลจิสติกสฯ

2 021986 นางสาวกฤษณา อยูพวง สํานักวิทยบริการฯ

3 058653 นางสาวสุภาพร สารัตน สสสร.

4 059855 นางบุญทิน  ทองยศ สสสร.

5 062947 นางสาวจินตนา ดํารงสันติธรรม สสสร.

6 032937 นายนราศักดิ์ ภูนาพลอย สํานักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ

7 049760 นางสาวเอมอร ตอโมกข คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8 042273 นางสาวภัททิยา  ตรัยที่พ่ึง สํานักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ

9 068899 นางสาวสายฝน นิลปะกะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

10 038755 นายภาณุวัฒน  อุบลแยม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11 062901 นางสาวกัญญพัฑฒา หงสภัทราจันทร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12 035051 นางสาวกัลยา  สาย ประสิทธิ์ คณะครุศาสตร

13 052298 นายประทีป  ชาลี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

14 060002 นางสาวณัฏฐิ ญา   นุช นาง สํานักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ

15 042546 นางสาธิยา ภูนาพลอย สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

16 072283 นางสาวศิริธรรม จิตตงาม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

17 047771 นางสาวเนตรดาว  อยูยง วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

18 024152 นายวีรยุทธ ดาราชาติ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

19 057918 นางสาวอนินธิตา เพ็ชรแสง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

20 023957 นายวราวุธ  ชื่นครุฑ สํานักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ

21 025637 นายอําไพร  เพชรวาว คณะครุศาสตร

22 048443 นางสาวฐิตารีย จิตรประทุม วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

23 038728 นายอรรถสิทธ์ิ นิกรวัฒน กองพัฒนาการศึกษา

24 031189 นางสาวสะดีเยาะ บินมะดีเยาะ ศนูยการศกึษาจังหวัดระนอง

25 029342 นางสาวพิมชนก  แดงโคนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ลําดับที่ รหัสพนกังาน ชื่อ - สกุล หนวยงาน ลายเซ็น

26 046930 นางสาวตูนละดา เพชรอําไพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

27 050766 นางสาววนิดา กงแหลม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

28 040812 นางสาวจันทรเพ็ญ ราชานู กองคลัง

29 023693 นายนายอําพร ชิราพฤกษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

30 023001 นางชนิดา  ชิราพฤกษ สํานักวิทยบริการฯ

31 022242 นางกอบกูล ขําสุวรรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

32 073828 นางสาวนฤมล ชาญจินดา สํานักทรัพยสินและรายได

33 031804 นางสาวนันทพัชร ลีลาอัมพรสิน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

34 033239 นายอรรคพล ธรรมบุตร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

35 019284 นางสาวเสาวณีย กําเนิดรัตน วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

36 034626 นายจารึก   รูปบุญ กองคลัง

37 026681 นางสาวชนะกานต พงศาสนองกุล สํานักวิทยบริการฯ

38 062091 นางสาวรัชนีวรรณ  พันธบัว สํานักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ

39 060358 วาที่ร.ต.หญิงคณิศร บุญเรือง กองนโยบายและแผน

40 033257 นางสาวรดาศา  โพธิ์จาด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

41 036554 วาที่รอยตรีอรรถพล เทิดขวัญชัย วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

42 034353 นางสาวสุภาวดี  สมุดไทย วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

43 018937 นางสาวจุไลรัตน   บริบาล วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

44 047038 นางสาวนิชาภา อิทธิประเสริฐ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

45 028907 นายสิริธนธราธร จิรทีปตธนชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

46 024204 นางสาวรัตนา โพธิ์โต สํานักวิทยบริการฯ

47 050997 นายเชาวฤทธ์ิ  พินิจ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

48 067457 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

49 067351 นางสาวโยษิตา สมเจริญ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

50 062725 นายเอกชัย ดวงเอี้ยง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ
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51 050906 นายปฐมพงศ ปุณณภุม สํานักวิทยบริการฯ

52 032803 นายวุฒิพงศ  เนียมบุญ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

53 031152 นางสาววราภรณ  ไชยพร คณะศิลปกรรมศาสตร

54 052234 นางสาวณิชาภัทร ธนาศิริยุรัตน คณะศิลปกรรมศาสตร

55 040884 นางสาววิภา  คงสูงเนิน กองคลัง

56 059246 นางสาวจีรวรรณ  พิสุทธพันธุ กองคลัง

57 055956 นางสาวกัญญาณัฐ หนูคง กองคลัง

58 049142 นางสาวณัฏยา บรรชาธร กองคลัง

59 022349 นางสาวกังสดาร  แตงนอย วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

60 056249 นางสาวธัญลักษณ สุภาเนตร วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม
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